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ശീഭുവേനശ്വരീ പഞ്ചകം അഥവാ പാതഃസ്മരണമ്

{॥ ശീഭുവേനശ്വരീ പഞ്ചകം അഥവാ പാതഃസ്മരണമ് ॥}

പാതഃ സ്മരാമി ഭുവനാ-സുവിശാലഭാലം

മാണിക്യ-േമാഉലി-ലസിതം സുസുധാംശു-ഖൺദമ് ।

മൻദസ്മിതം സുമധുരം കരുണാകടാക്ഷം

താമ്ബൂലപൂരിതമുഖം ശുതി-കുൻദേല ച ॥ ൧॥

പാതഃ സ്മരാമി ഭുവനാ-ഗലേശാഭി മാലാം

വക്ഷഃശിയം ലലിതതുങ്ഗ-പേയാധരാലീമ് ।

സംവിത് ഘടഞ്ച ദധതീം കമലം കരാഭ്യാം

കഞ്ജാസനാം ഭഗവതീം ഭുവേനശ്വരീം താമ് ॥ ൨॥

പാതഃ സ്മരാമി ഭുവനാ-പദപാരിജാതം

രത്േനാഉഘനിർമിത-ഘേട ഘടിതാസ്പദഞ്ച ।

േയാഗഞ്ച േഭാഗമമിതം നിജേസവേകഭ്േയാ

വാഞ്ചാഽധികം കിലദദാനമനൻതപാരമ് ॥ ൩॥

പാതഃ സ്തുേവ ഭുവനപാലനേകലിേലാലാം

ബഹ്േമൻദേദവഗണ-വൻദിത-പാദപീഠമ് ।

ബാലാർകബിമ്ബസമ-േശാണിത-േശാഭിതാങ്ഗീം

വിൻദ്വാത്മികാം കലിതകാമകലാവിലാസാമ് ॥ ൪॥

പാതർഭജാമി ഭുവേന തവ നാമ രൂപം

ഭക്താർതിനാശനപരം പരമാമൃതഞ്ച ।

ഹീങ്കാരമൻത-മനനീ ജനനീ ഭവാനീ

ഭദാ വിഭാ ഭയഹരീ ഭുവേനശ്വരീതി ॥ ൫॥
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യഃ ശ്േലാകപഞ്ചകമിദം സ്മരതി പഭാേത

ഭൂതിപദം ഭയഹരം ഭുവനാമ്ബികായാഃ ।

തസ്ൈമ ദദാതി ഭുവനാ സുതരാം പസൻനാ

സിദ്ധം മേനാഃ സ്വപദപദ്മ-സമാശയഞ്ച ॥

ഇതി ശീദത്താത്േരയാനൻദനാഥ-വിരചിതം ശീഭുവേനശ്വരീ-പഞ്ചകമ്

ഏവമ് ശീഭുവേനശ്വരീ പാതഃസ്മരണമ് സമ്പൂർണമ് ।

Encoded and proofread by Ravi Mukku ravi\_mukku at hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Bhuvaneshwari Panchakam ( Bhuvaneshwari Pratah Smaranam ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : shrIbhuvaneshvarIpanchakam.itx
% Category : panchaka
% Location : doc\_devii
% Author : dattAtreyAnandanAtha
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Ravi Mukku ravi\_mukku at hotmail.com
% Proofread by : Ravi Mukku ravi\_mukku at hotmail.com
% Latest update : March 25, 2013
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.

http://sanskritdocuments.org
http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

PDF file is generated [ December 14, 2015 ] at Stotram Website

http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

